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Stagiair(e) Marketing & Communicatie
Waar het om gaat
Voor ons kantoor in Amstelveen zoekt Altera Vastgoed per direct een energieke en ambitieuze stagiair
marketing & communicatie. Gedurende een periode van ca 6 maanden krijg je de kans om je talenten te
etaleren in het team Investor Relations. Je gaat het marketing & communicatie beleid verder vorm geven
en uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je meehelpt om (zelfstandig) content te genereren voor de
website, nieuwsbrieven, maar ook persberichten en social media.
Je haalt verhalen op bij je collega’s, je redigeert aangeleverde teksten, onderhoudt en legt contacten met
de pers, mediabureaus en andere stakeholders. Je vindt het leuk om verandering mogelijk te maken. Het
merk Altera krijgt een nieuwe look & feel met alles wat daarbij komt kijken: je helpt mee het design, het
merkverhaal en de bijbehorende beeldtaal te verankeren in de organisatie en naar buiten te brengen.
Je werkt samen met de Manager Investor Relations en collega’s van Research & Strategie in een
dynamische en professionele omgeving in een fijne sfeer. Deze stage biedt je de gelegenheid
werkervaring op te doen door een heel concrete en relevante bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van de uitingen en uitstraling van Altera.
Wat biedt je ons
• Je volgt een relevante HBO of WO opleiding of hebt die gevolgd;
• Je hebt relevante (werk)ervaring en/of sterke affiniteit met marketing/communicatie;
• Je hebt taalgevoel, bent handig in online / social media en weet mensen makkelijk te benaderen;
• Je vindt het leuk om binnen team verband ook zelfstandig te werken;
• We vinden het leuk als je affiniteit hebt met vastgoed en zeker ook met beleggen;
• Je bent nauwkeurig en dus kwaliteitsbewust;
• Je kan goed omgaan met powerpoint, wordpress en andere software;
• Je kan je overtuigend opstellen en weet mensen te enthousiasmeren;
Wat we jou bieden
• Een prima stagevergoeding
• Een stageplek voor ca 6 maanden in een prettige werkomgeving waar je wordt begeleid door
ervaren collega’s.
• Aantal uren in overleg: 28-36 uur.
• je krijgt een tegemoetkoming in de reiskosten

Het team
Je ondersteunt de Manager Investor Relations en werkt vanuit de afdeling Strategie & Research. Hier
komen de verschillende disciplines van het bedrijf samen. Qua vastgoed zijn dat woningen, winkels en
bedrijfsruimten. Wij kopen, verkopen en beheren dit vastgoed om daar een zo goed mogelijk rendement
mee te halen voor onze opdrachtgevers, vooral pensioenfondsen. Wij beleggen op een heel duurzame,
verantwoordelijke en innovatieve manier. Dat willen we vanuit deze afdeling graag op een actieve manier
uitdragen. Bij Altera werken 35 mensen in een goede balans tussen hard werken en ontspanning. De
organisatie is heel plat en er vindt veel samenwerking plaats: we bieden een stage in een prettige
werkomgeving met veel kruisbestuiving van verschillende afdelingen.
Soort stage
In principe meewerkstage en geen afstudeerstage.
Geïnteresseerd?
Reageer snel en stuur je motivatie met CV naar Mathijs Eikelenboom
mathijs.eikelenboom@alteravastgoed.nl.

